Plan International Deutschland e. V.
Bramfelder Straße 70, 22305 Hamburg
E-Mail: kinderschutzprogramm@plan.de
www.plan.de

ایده هایی برای منزل – برای کودکان و خانواده
کودکان و نوجوانان عزیز ،خانواده های گرامی،
ما برای شما لیستی از لینکهایی با مضامین یادگیری در خانه ،اخبار و برنامه های کودکان ،ورزش و بازی و کرونا تهیه کرده ایم .ضمنأ هر
هفته برایتان لینکهای جدیدی نیز جهت سرگرمی در منزل پیشنهاد خواهیم داد .آنها کمکی برای شما خواهند بود تا بتوانید در ایامی که مدارس
و مهدکودک ها تعطیل میباشند اوقات فراغت خود را در خانه متنوع سپری کنید.

هرهفته :ایده های جدید برای منزل
آدرس وب

توضیح
هر هفته ایده هایی جدید برای بازی و آموزش کودکان

padlet.com/kinderschutzprogramm/Kinder

هر هفته ایده هایی جدید برای بازی و آموزش جوانان

padlet.com/kinderschutzprogramm/Jugendliche

اطالعات برای والدین

padlet.com/kinderschutzprogramm/Eltern

یادگیری در خانه
توضیح
جزوه های درسی و اپ های آموزشی
 به فارسی ،عربی ،انگلیسی ،تیگرایی ،فرانسوی و بسیاری زبانهای
دیگر
اپ های آموزشی رایگان برای دانش آموزان (کالس )1-10
 دروس :آلمانی ،ریاضی ،علوم ،زیست شناسی ،آلمانی بعنوان زبان
دوم
فیلم ها و رسانه های تصویری برای یادگیری در خانه
 برای تمامی سنین
دروس مدارس تصویری بصورت آنالین
 سه شنبه – جمعه از ساعت 11:00
"کالس درس مجازی"
 بازیهای آموزشی برای دبستان و پیش دبستان
 مطالب آموزشی برای متوسطه و دبیرستان
 خدمات مشاوره ای برای دانش آموزان دختر و پسر
 دسترسی رایگان به امکانات دیجیتالی

آدرس وب
educationaboveall.org/#!/news/eaaprovides-home-learning-support-forparents-and-guardians
anton.app
planet-schule.de/sf/spezial/zuhauselernen
mdr.de/wissen

zdf.de/wissen/schulersatzprogramm100.html

buecherhallen.de

پشتیبانی یادگیری برای دانش آموزان دختر و پسر توسط دانشجویان
corona-school.de
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اخبار و برنامه برای کودکان
توضیح
رادیو -کودک "شبکه میکادو" (صوتی)
 هر روز ،ساعت 9-13
روخوانی برای کودکان (صوتی)
 دوشنبه – جمعه ،ساعت 16:00

آدرس وب

ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado
ndr.de/nachrichten/info/sendungen/m
ikado/Live-Stream-Autoren-lesen-fuerKinder,livegelesen100.html

اخبار برای کودکان (تصویری)
 شنبه – پنجشنبه ،ساعت 19:50
 جمعه ،ساعت 19:25
برنامه کودک "برنامه با موش" (تصویری)
 هر روز

zdf.de/kinder/logo

wdrmaus.de/aktuelle-sendung

ورزش و بازی
توضیح

آدرس وب

کیو آر  -کد برای ورزش در خانه
ساعت ورزش دیجیتالی (تصویری) ،هر روز
 برای بچه های مهدکودکی :ساعت 9:00
 برای بچه های دبستانی :دوشنبه  ،چهارشنبه و جمعه ساعت15:00
 برای بچه های دبیرستانی :سه شنبه و پنجشنبهساعت 15:00
بازی و مسابقه برای کودکان

youtube.com/user/albabasketball

geo.de/geolino/spiele

اطالعات در رابطه با کرونا
توضیح

آدرس وب

اطالعات روزانه در رابطه با کرونا (متن و صوت)
 به بسیاری از زبانها :آلمانی ،عربی ،فارسی ،فرانسوی ،انگلیسی،
ترکی ،پشتو
اطالعات شهر برلین
 پادکست به  8زبان  +بروشور
 توصیه های بهداشتی به  8زبان

berlin.de/laf/leistungen/gesundheit/in
fektionsschutz/#podcastquarant%C3%
A4ne

اطالعات و نکات عملی در رابطه با کرونا به  15زبان

corona-ethnomed.sprachwahl.infodata.info

handbookgermany.de

